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ELEIÇOES

O voto eletrônico em
Minas e Goias

ste trabalho visa compa-
rar os indicadores de
participação e alienação
eleitoral de 1994 e 1998,
em Goiás e Minas Gerais,

a fim de detectar eventuais altera-
ções que possam ser creditadas à
introdução cio voto eletrônico flO
último pleito.

O número de eleitores, o núme-
ro de votantes e o número de votos
válidos são indicadores de participa-
ção eleitoral. O número de absten-
ções e o número de votos brancos e
de votos nulos são indicadores de
alienação. Conforme o maior ou
menor percentual de eleitores que
participam efetivamente dos proces-
sos eleitorais, estes podem ser mais
ou menos legítimos.

No Brasil, vigora, desde a pro-
mulgação da Constituição de 1988,
a máxima franquia eleitoral. O voto
é obrigatório para os maiores de 18
e menores de 70 anos e é facultativo
para os analfabetos, para os maiores
de 16 e menores de 18 e para os
maiores de 70 anos'. A despeito dis-
so, porém, têm sido relativamente
altos os percentuais de abstenção e,
dentre os eleitores que comparecem
às urnas, os percentuais de votos
brancos e votos nulos'.

São muitas as variáveis que po-
dem explicar o fenômeno. A socio-
logia eleitoral ressalta a influência de
variáveis socioeconôrnicas - renda.
escolaridade, cor, idade, etc. - e cul-
turais na conformação do compor-
tamento político individual. A
psicossociologia, numa interface

A comparação dos indicadores de padicipação e
alíenação eleitoral em 1994 e 1998, em Minas Gerais e

Goiás, mostra eventuais alterações que podem ser
creditadas á introdução do voto eletrônico no último pleito
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entre os condicionantes histórico-
estruturais e as motivações individu-
ais, explica o comportamento elei-
toral por meio de variáveis atitudinais
- preferências, percepções individu-
ais, etc. Finalmente, a teoria cia es-
colha racional, assentada na perspec-
tiva do individualismo metodológico,
procura explicar o comportamento
político e eleitoral como ação de in-
divíduos intencionalmente orienta-
dos, visando à maximizaçào de seus
interesses individuais, mediante o
cálculo cia relação custo/benefício
(Assis, 1997:8/9).

Para além disso, é de se supor,

também, que a introdução do voto
eletrônico, a partir das eleições mu-
nicipais de 1996 e, em maior escala,
das eleições gerais de 1998, teve
algum impacto sobre os percentuais
de participação e alienação eleito-
ral, e que esse impacto é passível de
ser verificado numa análise compa-
rativa dos resultados eleitorais.

Em linhas gerais, os resultados
das eleições em Goiás e Minas Ge-
rais indicam que não houve, nas elei-
ções de 1998, alterações significati-
vas dos percentuais de compareci-
mento às urnas - número de votan-
tes - e dos de abstenção, em relação

às eleições de 1994. Em Goiás, o
percentual de votantes declinou de
80,94% para 79,40%, e o de absten-
ção aumentou de 19,06% para
20,60% (Cf. tabela 1); em Minas Ge-
rais, o percentual de votantes caiu
de 83,69% para 80,12%, e ode abs-
tenção subiu de 16,31% para 19,88%
(Cf. tabela 2). No entanto, os
percentuais de votos brancos e nu-
los e de votos válidos, que juntos
totalizam o número de votantes, evi-
denciam diferenças maiores, todas
elas convergindo para um mesmo
padrão, tanto em Goiás quanto em
Minas Gerais (Cf. tabelas 3, 4, 5 e 6).

TABELA 1
ELEITORADO, VOTANTES, COMPARECIMENTO E ABSTENÇÃO - ELEIÇÕES GERAIS:

GOIÁS- 1994 e 1998*

Eleitorado	Votantes	Comparecimento	Abstenção	Abstenção
(A)	 (B)
	

%(B/A)
	

(C)
	 % (CIA)

1994	2.622.097
	

2.122.311
	

80,94%
	

499.786
	

19,06%

1998	2.948.932
	

2.341.531
	

79,40%
	

607.401
	

20,60%

Fontes: 1994: Assis, 1997; 1998: TRE - Goiás.
Resultados do primeiro turno.

TABELA 2
ELEITORADO, VOTANTES, COMPARECIMENTO E ABSTENÇÃO. ELEIÇÕES GERAIS:

MINAS GERAIS - 1994 e 1998*

Eleitorado	Votantes	Comparecimento	Abstenção	Abstenção
(A)
	

(B)	 %(B/A)	-	(C)
	

%(C/A)

1994	10.559.739
	

8.837.764
	

83,69%
	

1.721.975
	

16.31%

1998	11.815.183
	

80,12%
	

2.349.381
	

19,88%

Fontes: 1994: Nicolau, 1998; 1998: ALEMG.
Resultados do primeiro turno.
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Em Goiás, os percentuais de votos no entanto, foi o aumento dos votos lidos para a Câmara dos Deputados
válidos cresceram e, conseqüentemen- válidos e, conseqüentemente, a dimi- saltou de 58,88% em 1994 para 79,18%
te, os de votos brancos e nulos dedli- nuição dos votos brancos e nulos nas em 1998; na eleição para a Assembléia
naram em todos os níveis da compe- eleições proporcionais para a Câmara Legislativa, aumentou de 69,93% em
tição, à exceção da eleição para presi- dos Deputados e para a Assembléia 1994 para 83,89% em 1998 (Cf. tabe-
dente. De maneira mais significativa, Legislativa. O percentual de votos vá- Ias 3 e 4).

TABELA 3
VOTOS BRANCOS/NULOS E VOTOS VÁLIDOS

ELEIÇÕES GERAIS: GOIÁS - 1994

VOTOS VÁLIDOS
(E)

PRESIDENTE
GOVERNADOR
SENADOR'
CÂMARA DOS
DEPUTADOS
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA

BRANCOS E
NULOS (D)

385.394
548.583

1.260.395

872.726

659.429

BRANCOS E
NULOS % (D/B)

18,16%
25,85%
29,70%

41.12%

31,07

1.736.669
1.573.480
2.983.363

1.462.882

VOTOS VÁLIDOS
% (E/B)

81,84%
74,15%
70,30%

58.88%

68,93%

Fontes: presidente, governador e senador: Nicolau. 1998; Câmara dos Deputados e Assembléia Legislativa: Assis, 1997.
Resultados do primeiro turno.
Neste pleito foram renovadas 2/3 das vogas para o Senado.

TABELA 4
VOTOS BRANCOS/NULOS E VOTOS VÁLIDOS

ELEIÇÕES GERAIS: GOIÁS - 1998

PRESIDENTE
GOVERNADOR
SENADOR
CÂMARA DOS
DEPUTADOS
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA-

BRANCOS E
NULOS (D)

450.130
393.241
499.987

487.498

377.207

BRANCOS E
NULOS % (D/B)

19,22%
16.79%
21,35%

20.82%

16,11%

VOTOS VÁLIDOS
(E)

1.891.401
1.948.290
1.841.544

1.854.396

1.964.687

VOTOS VÁLIDOS
% (E/B)

80,78%
83.21%
78,65%

79,18%

83,89%

Fonte: TRE/Goiás.
Resultados do primeiro turno.
A soma dos votos brancos e nulos (D) e votos válidos (E), paro a Câmara dos Deputados e poro a Assembléia
Legislativa, é de 2.341,894. Este resultado é inconsistente com o número de votantes (B) apresentado na tabela
1.1 -2.341.531 -, embora ambos tenham sido fornecidos pelo TRE/Goiás.
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Em Minas Gerais, de forma aná-
Ioga, os percentuais de votos váli-
dos subiram e, conseqüentemente,
OS de votos brancos e nulos caíram
em todos os níveis, sem exceção.
Novamente, de maneira mais signi-

ficativa, foi o aumento dos votos
válidos e, conseqüentemente, a di-
minuição dos votos brancos e nulos
nas eleições proporcionais para a
Câmara dos Deputados e para a As-
sembléia Legislativa. O percentual de

votos válidos para a Câmara dos De-
putados aumentou de 55,03% em
1994 para 76,18% em 1998; na elei-
ção para a Assembléia Legislativa,
cresceu de 61,19% em 1994 para
78,35% em 1998 (Cf. tabelas 5 e 6).

PRESIDENTE

GOVERNADOR
SENADOR'

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA

TABELA 5
VOTOS BRANCOS/NULOS E VOTOS VÁLIDOS

ELEIÇÕES GERAIS: MINAS GERAIS - 1994

BRANCOS E	BRANCOS E	VOTOS VÁLIDOS
NULOS (D)	NULOS % (D/B)	 (E)

	

1.838.414	 20,80%	 6.999.350

	

2.846.263	 32,21%	 5.991.501

	

8.761.189	 49.57%	 8.913.333

	

3.974.417	 44,97%	 4.863.347

	

3.429.881	 38,81%	 5.407.883

VOTOS VÁLIDOS
- %(E/B)

79,20%
67,79%
50,43%

55,03%

61,19%

Fonte: Nicolau, 1998.
Resultados do primeiro turno
Neste pleito, foram renovadas 213 das vagas para o Senado.

PRESIDENTE
GOVERNADOR

SENADOR
CÂMARA DOS
DEPUTADOS"
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA**

TABELA 6
VOTOS BRANCOS/NULOS E VOTOS VÁLIDOS

ELEIÇÕES GERAIS: MINAS GERAIS - 1998

BRANCOS E	BRANCOS E	VOTOS VÁLIDOS
NULOS (D)	NULOS % (D/B)	 (E)

1.877.071	 19,83%	 7.588.731
2.510.225	 26,52%	 6.955.577
3.443.055	 36,37%	 6.022.747

2.254.364	 23,82%	 7.211.593

2.048.922	 21.65%	 7.417.035

VOTOS VÁLIDOS
(E/B)

80,17%
73,48%
63,63%

76,18%

78,35%

Fonte: Alemg.
Resultados do primeiro turno.

"A soma dos votos brancos e nulos (D) e votos válidos (E), para a Cômara dos Deputados e para a Assembléia
Legislativa, é de 9.465.957. Este resultado é inconsistente com o número de votantes (B) apresentado no tabela
1.1 - 9.465.802 -, embora ambos tenham sido fornecidos pela Alemg.

out-dez/98	 RIVISIA DC) LEGISLATIVO 63



JUSTIÇA. ELEITORAL

Eleitora prepara-se para registrar o voto na urna eletrônica

O VOTO ELETRÔNICO EM MINAS E GOIÁS

Embora não se possa verificar o
impacto relativo da introdução do
voto eletrônico nas últimas eleições
gerais, em Goiás e Minas Gerais, sem
que se proceda a uma avaliação das
diversas variáveis envolvidas na de-
terminação do comportamento elei-
toral, digressão esta que foge ao es-
copo deste trabalho, o aumento dos
percentuais de votos válidos e o
declínio dos percentuais de votos
brancos e nulos nas eleições propor-
cionais apontam, no mínimo, para a
existência de um tal impacto.

O voto eletrônico, em que pese
o fato de que foi adotado apenas
parcialmente em Goiás e Minas Ge-
rais, parece facilitar a manifestação
do voto e corrigir a diferença que
havia entre os percentuais de votos
válidos para cargos majoritários e os
percentuais de votos válidos para car-
gos proporcionais, propugnando
pela maior homogeneidade do com-
portamento eleitoral em todos os
níveis da disputa.

Em outras palavras, na eleição
convencional, os votos para presi-
dente, governador e senador S()
mais fáceis de ser manifestados, uma
vez que exige do eleitor apenas que
ele assinale com um X o nome do

seu candidato na cédula eleitoral. Po-
rém, os votos para deputado federal
e deputado estadual são mais difí-
ceis, pois demandam do eleitor que
ele escreva o nome ou o número do
candidato, o que implica um custo
maior para a manifestação do voto.
Na eleição com voto eletrônico, lo-
dos os votos exigem o mesmo es-
forço, o de digitar e confirmar os
números dos candidatos, o que re-
duz os custos do voto para os car-
gos proporcionais e, conseqüente-
mente, eleva o número de votos .-à-
lidos.

Se esta interpretação é correta, é
de se esperar que, com a extensão
do uso do voto eletrônico a todo o
eleitorado - como já ocorreu em
Alagoas, no Amapá, no Rio de Ja-
neiro, em Roraima e no Distrito Fe-
deral -, haverá, também, um aumen-
to da participação política, um in-
cremento da legitimidade dos man-
datos e, no limite, um ganho quali-
tativo para a própria democracia. •
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Notas
1 O voto é vetado aos estrangeiros, aos

conscritos, aos civilmente incapacita-
dos, aos condenados e aos que come-
teram improbidade administrativa (Lima
Jr., 1993:21).

2 Cf., a esse respeito, coletânea organi-
zada por Lima Jr. (1997) que investiga,
dentre outros indicadores, os
percentuais de participação e alienação
eleitoral nos Estados da Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
entre as eleições de 1982 e 1994.
Lima Jr. verificou, também, que "os
determinantes primeiros do
absenteísmo eleitoral, diferente dos
votos brancos e nulos, são fatores de
natureza ecológica que facilitam, difi-
cultam ou impedem o deslocamento do
eleitor até as umas" (1993:100/107).

4 Nas eleições municipais de 1996, o voto
eletrônico alcançou 21,51% do eleito-
rado em Goiás e 20,59% do eleitorado
em Minas Gerais. Em 1998, ele foi es-
tendido para 41,37% dos eleitores de
Goiás e para 47,03% dos eleitores de
Minas Gerais. (TSE, 1998).
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